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Evoluţia bugetului Ministerului Justiţiei şi al instanţelor în 
perioada 2005-2011 

Ordonator principal de credite  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ministerul Justiţiei, din care: 1.295.727 1.567.636 1.972.193 2.276.442 2.130.533 2.377.851 2.117.446 

 

Buget instanţe  

% din total buget 

742.199 

57,28% 

943.191 

60,17% 

1.108.016 

56,18% 

1.368.193 

60,10% 

1.067.494* 

50,10% 

1.413.342 

59,43% 

1.242.191 

58,66% 

Buget alocat aparatului 

propriu şi celorlalte instituţii 

aflate în subordinea sau 

coordonarea MJ 

553.528 

  

624.445 

  

864.177 

  

908.249 

  

1.063.039 

  

964.509 

  

875.255 
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*În anul 2009, bugetele instanţelor aparent a scăzut, deoarece fondurile necesare achitării 

serviciilor de distribuire a actelor de procedură prezentate în sistem TP au fost preluate în bugetul 

MJ. 



Evoluţia câştigului salarial mediu în sistemul public/sistemul 
judiciar 
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Programul de investiţii finanţat din împrumutul de la 

Banca Mondială 
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Programul de investiţii finanţat din împrumutul de la Banca 
Mondială 



Măsuri de restructurare şi economii 
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• structura organizatorică a ministerului s-a redus cu 90 de posturi; 

• au fost reduse 2 posturi de secretar de stat; 

• toate posturile de director general au fost desfiinţate; 

• posturile de execuţie şi de conducere care nu se justificau din punct de vedere al 

atribuţiilor de serviciu şi al eficienţei administrative au fost desfiinţate;  

• unele posturi de conducere au fost transformate în posturi de execuţie sau în posturi de 

conducere de nivel inferior; 

• Prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 

bugetar, cheltuielile de personal au scăzut cu 25%; 

• Oficiului Naţional al Registrului Comerţului i-a fost redus numărul de posturi şi i-a fost 

schimbat regimul de finanţare, trecând de la finanţarea din venituri proprii la finanţarea 

integrală de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. 

Diminuarea cheltuielilor bugetare, impactul financiar asupra bugetului 

Ministerului Justiţiei – aparat central - fiind reducerea cheltuielilor de 

personal cu  271.593 lei/lună. 



Măsuri de restructurare şi economii 
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• Reducerea cheltuielilor poştale pentru expedierea actelor de procedură la nivelul întregului 

sistem judiciar cu 36,50% prin încheierea unui contract centralizat cu Posta Română,  prin care 

s-a stabilit un tarif fix /trimitere pentru toată ţară şi plata contravalorii serviciilor prestate în mod 

centralizat de către minister pentru tot sistemul judiciar. 

• Reducerea cheltuielilor cu telefonia fixă şi mobilă prin încheierea unui acord cadru şi 

renegocierea clauzelor contractuale. 

• Cheltuielile pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii au manifestat o tendinţă 

descendentă în anul 2010 faţă de anul 2009, datorită faptului că au fost luate diferite măsuri în 

ceea ce priveşte diminuarea cheltuielilor bugetare necesare funcţionării curente a ministerului, 

cum ar fi reducerea cheltuielilor cu deplasările externe, prin diminuarea costurilor cu diurna, 

transportul aerian intern si internaţional şi cele cu combustibilul auto. 

• Au fost încheiate Acorduri cadru cu sau fără re-ofertare pentru diferite bunuri şi servicii 

pentru obţinerea unor preţuri competitive . 

• Au fost derulate achiziţii centralizate la nivelul întregului sistem judiciar pentru servicii 

curente de folosinţă comună tuturor instituţiilor publice subordonate, după cum urmează :  

- servicii de instalare şi mentenanţă ECRIS IV pentru tot sistemul judiciar,  

 - servicii de furnizare a Monitorului Oficial on-line, Servicii de actualizare produs antivirus,  

- servicii de întreţinere a echipamentelor IT din dotarea sistemului judiciar şi penitenciar; 

Execuţie bugetară foarte bună,  aproximativ 98,28% din 

creditele bugetare aprobate pe anul 2010.  


